
سس يسمون سعوا لهنهم المة؛ هذه مجو دد دن ا يي،ن، للحوادث أ سق لل فففالحوادث خا
لله، لم،ن هي لله فعل لم،ن التي هففي العبففد فعل م،ن هي التي والحوادث فع
لله م،ن لل، فع سم،ن المعتزلة هم وهؤل ء استقل ئئهم: عمرو ظاهرهم، و وزعما
سم،ن عطا ء. القول اب،ن وواصل عبيد ب،ن دن الثالث:  إرادة لفه العبففد قففالوا: إ

د،ن واختيار سته ولك سره إراد ةة واختيا لته تعالى الله لرادة تابع هم وهؤل ء ومشيئ
ئل الصالح السلف دن والجماعة السنة أه الصففائم القائم هو العبد فقالوا: إ
دن اللففه وليفس العبففد هففو الجفائي الففذاهب الساجد الراكع هففذه وقففالوا: إ

ئب الفعففال سسفف سر ومففا إليففه، ئتن ءء((  القففرآن فففي مففا أكففث كممانوا بممما جزا
ءء)) ((  يعملون سه )) وما يفعلون كانوا بما جزا لففم لكنهففا ذلففك، أشففب

يع سق لة ت سج لته تعففالى اللففه قففدرة عفف،ن خار اللففه قففدرة تحففت هففي بففل ومشففيئ
لته، ئل وقع إذا ذلك: أهنه وفائدة ومشيئ سنففا منففا الفعفف يم لل دن ع س ءه قففد اللففه أ شففا

سده للي،ن ولسنا وأرا لق قرنمماء لهممم وقيضنا (( اليففة هففذه طيب به، مست
دد)) أيديهم بين ما لهم فزينوا لعففا الطففائفتي،ن علففى  تففر يضففنا) جمي دي (ق

لت( القدرية على ترد سب دينوا) هنس دد إليهم الفعل فز سر الجبرية. على ست
سذر الكريمففة اليففة فوائد م،ن الشففيطان يلقيهففا الففتي الوسففاوس مفف،ن الحفف

لل ئنها المعصية لفاع لي سز ةر الله سهلة هذه ويقول له وي يل رحيم غفو سعفف هففذا اف
يب ثم سذر ذلك، أشبه وما ئت دن هففذا؛ م،ن اح ئد هففذا فففإ وما((  الشففيطان وعفف

ءرا إل الشيطان يعدهم )). غرو
دن الكريمففة اليففة فوائد وم،ن ئروا؛ قففد القرهنففا ء تففابعوا الففذي،ن هففؤل ء أ لسفف خ

)). خاسرين كانوا إنهملقوله: (( 
دن الكريمة الية فوائد وم،ن دي،ن ما استحسنوا الذي،ن هؤل ء أ القرهنففا ء لهففم سز
دق دن وسبق القول، عليهم سح لملنهففو: ((  المؤلففف رأي علففى القففول أ

نن(( :قوله هو ذكرهناه ما )) وعلى جهنم تت الذين  إ نق كلمة عليهم ح
لعا. المران بذلك المراد يكون أن يبعد  ول)) يؤمنون ل ربك جمي
سرة الكريمة الية فوائد م،ن نق(( :لقففوله القرهنففا ء بهففؤل ء الضففالي،ن كث  وح

)). أمم في القول عليهم
)) عنففد كفممروا الذين وقالتعالى:  " ((  الله قال الجديد الدرس هنبدأ

تسمممعوا لقففال: ((  للقرآن " يعني وسلم عليه الله صلى النبي قرا ءة
دن )) يعني القرآن لهذا سضهم أ لضفا يوصفي بع ول: ل بع معوا يق لهفذا تس

دن وذلك عنه؛ وابتعدوا إليه تستمعوا ول له تنصتوا ل القرآن. أي القرآن ل
لثر سؤ لب في ي ئعه سم،ن قل سم دن حتى يس لئهم مفف،ن المشركي،ن بعض إ يففأتون ئكففبرا
ئعون وسلم عليه الله صلى النبي إلى لم ل ء قرا ءته يست لئل الليففل فففي اختفا



سع لل دط لل يسمعون لهنهم عليهم؛ ئي للب قو فهففم بففالنفوس، ويأخففذ العقول يس
لضا بعضهم يوصي ئعوا يقول: ل بع سم الله كل م هو والقرآن القرآن، لهذا تس

سلن وزن على وهو يع سدر ئف ئفعلن) مصفف يفران و( ئغ يكران، كففال دشفف هففو وهففل وال
سأ) أو لم،ن سر سق سر)ى) أو لم،ن ( سق لعا؟ منهما ( فففإن للجميفع صفالح هنقول: هفو جمي
سأ) فهو لم،ن كان سر سق سر)ى) فهففو مفف،ن كففان وإن التلوة وهففي القرا ءة م،ن ( سقفف )
سر)ى لم،ن لري سق يق سمففع لهنهففا القريففة؛ ومنففه جمع بمعنى سي لمففا، تج فففالقرآن أقوا

سأ) فهففو مفف،ن كففان إذا أمففا هنقففول مفعففول؟ أو فاعل هو هل ثم جامع، سر سقفف )
سدر فهففو مقففرو ء قرآن لهنه مفعول لمفف،ن كففان وإن المفعففول، بمعنففى مصفف

لعففل بمعنى (قر)ى) فهو دهنففه أي مفعففول وبمعنففى فا فاعففل بيفف،ن مشففترك أ
لمع فهو ومفعول ئموع وهو جا ستففب لهنففه مج سمففع ئيك ئتج ئضففها حروفففه و إلففى بع

سل ما به والمراد بعض، دد على هنز وسففلم، آلففه وعلففى عليه الله صلى محم
غغوا القرآن لهذا تسمعوا ل((  تل المففراد القففرآن) مففا )) (لهذا فيه وا

التحقيففر بهففا المففراد للقرآن؟ تسمعوا يقولوا: ل لم ولماذا هنا؟ بالشارة
لئا يساوي ل هذا يعني ئه إليه، تسمعوا ل شي لب ئيش الوجففوه بعففض مفف،ن هففذا و

ئلهم:  احتقففار آلهتكم؟ يذكر الذي )) أهذا آلهتكم يذكر الذي أهذا(( قو
دبها الذي يعني: أهذا غث الممذي  أهذا(( هو؟ سم،ن يس ءل اللممه بعمم )) رسممو

لمفف،ن مسففتفاد فهففو هنففا أمففا السففتفها م، لمفف،ن مستفاد لكنه للحتقار وهذا
توا((  التحقيففر، علففى الدالة الشارة غغ وهنحففوه بففاللغط )) ايتففوا فيممه وال
ئحوا الله رسول تسمعون عندما فيه) يعني " (الغوا قرا ءته زم،ن في وصي

سرأ وسففلم عليه الله صلى ئتوا يقفف لو ئطففوا أن لجففل وتصففايحوا؛ سصفف لل سخ عليففه ئت
ئلوا قرا ءته دسففماع، وبيفف،ن بينففه وتحو لمريفف،ن: ذلففك يفعلففون فهففم يعنففي ال

لليط قرا ءته, والثففاهني: أل في والسل م الصلة عليه النبي على الول: التخ
ةد يسمع سته أح سغففط، الضوضا ء أجل م،ن قرا ء لعلكممم فيممه والغوا((  والل

دن تعلمففون وكمففا (لعل) للتعليففل )) هذه تغلبون للتعليففل (لعففل) تففأتي أ
لجي وتأتي للشفاق وتأتي سر دت دل للتمنففي وتفأتي لل للفف المعففاهني هففذه كف ست تخ

دن السياق؛ بحسب لي،ن الذي هو السياق ل سع لعلكم" ((  الكلمات، معاهني ئي
ست تغلبون ئك والضففجة الصففوات سففمع إذا " لهنففه القففرا ءة عفف،ن )) فيسفف

سطت والضوضا ء وحينئففذ القرا ءة م،ن فائدة ير)ى ل فإهنه قرا ءته عليه واختل
ئكت،  المشركون هؤل ء يفعله ما هذا يس

ئجهم المشركي،ن منها: خوف فوائد الكريمة الية هذه في تأثير م،ن واهنزعا
ئه وسلم عليه الله صلى النبي قرا ءة دن وج لضففا يوصي بعضهم ذلك: أ أل بع

القرآن. لهذا يسمعوا



لثير قوة الكريمة الية هذه فوائد وم،ن أ هفو وهفذا سفامعه علفى القفرآن ت
أو قلممب لممه كممان لمن لذكرى ذلك في  إن(( تعالى: لقوله الواقع
نسمع ألقى يفهففم سمفف،ن علففى يففؤثر إهنمففا القففرآن  لك،ن)) شهيد وهو ال
لمففا أو حقيقففة العجمففي وأمففا الكلمات، ومعاهني العربية اللغة ل فففإهنه ئحك
دثر ليا بها، يتأ لثر إهنما ثاهن أمففا بففه المففؤم،ن علففى التففأثير كمففال وهو القرآن يؤ

لذا ب دهنه حتى فل المستكبر المك الولي،ن. أساطير يقول: هذا إ
قففرا ءة حيفف،ن والضوضففا ء اللغففط يجففوز ل أهنففه الكريمففة اليففة فوائففد وم،ن

سع أن فإما القرآن لم دمففا أن وإمففا إليففه تسففت قففارئ إلففى تجلففس أن تقففو م, أ
ئتثير القرآن دل فهففذا والضوضا ء واللغط الصوات و سقفف دهنففه فيففه مففا أ ةه أ شففبي
دن قفدرهنا لفو يعني فيه، ما أقل هذا المشركي،ن م،ن؟ بصنيع القفو م هففؤل ء أ
سدهم الذي،ن لريدون ل والضوضا ء اللغط عن ئشففوا أن ئي لو سش ول القففارئ علففى ئي

سع أل يريدون لم سته يست لبه أهنه فيه ما هنقول: أدهنى لك،ن أحد قرا ء لعمففل مشففا
درع المشففركي،ن، ئض يفعلفه مفا ذلفك علفى ويتففف متفاجرهم ففي النففاس بعفف

لنهم ئحون ومساك ست لجل على القرآن يف سس سرأ ويجعلففوهنه الم ئدهم يقفف فففي وتجفف
ةة وهذا كذا ب، وفي قبيح كل م وفي ضوضا ء أن فنقففول: إمففا للقففرآن إهاهنفف
لمع سقه، أن وإما الله كل م إلى تست لل يغ سقى أن أما ئت وهففذا يشففتم وهففذا يقرأ يب

سع،ن لذا ب وهذا يل شش وهذا يك لغ وجففل، عز الله لكل م المتهان غاية في فهذا ي
ئه لم وإن يد لر ئته فإن الهنسان ئي ئة صور المتهان. صور
دن الكريمة الية هذه فوائد وم،ن د،ن قد الداعية على التشويش أ ئظ ئله ي فففاع

للب أهنه لصل يغ لمفف،ن الدللففة وجففه كذلك، المر ليس ولك،ن مقصوده إلى وي
ئبهم لهم يحصل لم المشركي،ن هؤل ء أن هذا ئلو سلبة لم،ن مط سغ  ال

نن (( ى:تعففال اللففه قففال  غق ذذي ننمم غل غن غف ذذي نلمم نروا ا غفمم ءبا غك غذا ءدا غعمم ذدي غشمم
تم نه نن غي ذز تج غن غل غأ غو غو تس ذذي غأ نل ننوا ا غن غكا نلممو غم تع د،ن)27فصففلت:[)) غي سق لذي ] (فلنفف

ددر مؤكدات: القسم بثلثة مؤكدة هذه الجملة دلنا المقفف ئد القسففم علففى ويفف
لكيد فلنذيقن((  النففون أيضففا, والثففاهني: الل م, والثففالث والل م الفعل تو

ءدا عذابا كفروا الذين دنهم )) أي شدي سب لذ سع ئن لبا ل سمه يففذوقون عذا سلففف وهففو أ
ةة لصففل الففذي العذاا ب هذا شدة ع،ن كناي شففي ء كففأهنه حففتى مففذاقهم إلففى ي

ئسوس ئقوهنه مح دو سذ )) المففراد كفممروا الممذين فلنذيقن((  بأفواههم، يت
القممرآن لهذا تسمعوا لقالوا: ((  الذي،ن وهم سبق سم،ن كفروا بالذي،ن

دذ لئ للماذا يقول قد )) وحين لمر لم قائل:  لذيقنهم؟ ئيض هنقول: هنففا فيقول: فلن
فوائد: الفائدة له الضمار موضع في والظهار الضمار موضع في إظهار
ئه الولى سطب. كيف تنبي لت لهنه ذلك؟ المخا سر دن العففادة جفف كففان إذا الكل م أ



هففذا صففار الظهففار جففا ء فإذا الضمار، يأتي فإهنه الضمار يقتضي السياق
دل معنا العادة, أهنتم خلف على دل عربي كل م ل؟ و عجمي؟ و

: عربيالطالب
دن العادة : عربي،الشيخ دن الضففمار سففياق فففي كان إذا الكل م أ الففذي فففإ

دضمير، يعني الضمار هو يأتي لضع الظاهر جا ء فإذا ال فسففوف الضفمير مو
شقف سو ست اهنتبففاه ذلففك في فيكون الضمير موضع الظاهر جا ء لماذا الهنسان ي

لجع على الحكم الثاهنية فائدة, الفائدة له. هذه ير بمقتضففى الضففمير هففذا سم
)) كفممروا الممذين فلنذيقن((  معنا التي الية ففي الظاهر السم هذا
لذا فففي الظهففار كففان كلمففا وهكففذا بففالكفر، عليهم الفائدة: الحكم يكون إ

ئكم الضمار موضع لففو الثالثففة: العمففو م الفائففدة, الفائففدة بهففذه عليه فاح
دنهم قال: سق لذي ئن صصففا الوعيففد هففذا صار فل لهففذا تسففمعوا قففالوا: ل بالففذي،ن خا

صما صار كفروا الذي،ن قال: فلنذيق،ن القرآن. فإذا واضففح؟ ولغيرهم لهم عا
نن((... غق ءبا كفروا الذين  فلنذي ءدا عممذا شففديدا) (عففذابا  هنففا)) شممدي

سبه الذي فما منصوا ب صالح؟ هنص
نن(( :الطالب غق )) كفروا الذين  فلنذي
لذيق هففل (فلنففذيق،ن)؟ هنصففبه الففذي :الشففيخ لصففب ئهنفف لل تن لدا مفعففو أو واحفف

ئعولي،ن؟ مف
لل : تنصبالطالب لدا مفعو واح
للالشيخ لدا؟ : مفعو واح

: مفعولي،نالطالب
ئعولي،ن؟الشيخ دن مفعولي،ن؟ تنصب أهنها الدليل وش مفعولي،ن؟ كيف : مف ل

دن قاعدة لدينا دد)ى إذا الفعل أ سلت لواحد تع لخ يد ئأ دد)ى التعدية همزة عليه ف تعفف
دد)ى كان وإذا لثني،ن، سع يت لثني،ن يت سل لخ ئأد مثال ثلثة، إلى تعد)ى الهمزة عليه ف

لل ذلك غق(  واحد كم؟ إلى (ذاق) (ذاق) تتعد)ى مث غم ذا غمممن اليمان طع
ذضي ببمما بالله ر ددت الهمففزة عليهففا دخلففت ) فففإذا ر سعفف مفعففولي،ن، إلففى ت

ئت و(رأ)ى) تقول ا الرجفل رأيف لم ئعفولي،ن تنصفب قائ يلفت ففإذا مف سخ عليهفا أد
ددت الهمزة ئت ثلثففة إلى تع ييفف سر لدا فتقففول: أ سل زيفف لمفا، الرجفف قاعففدة هففذا قائ
دية لب لردة عر دط لما كان الول: إذا م،ن هنبدأ هنعم الفعل، أن ئم سخلت لز عليففه فد

دد)ى ايش؟ الهمزة ليا كان إذا لواحد، تع لد سلت لواحد متع الهمففزة عليففه فففدخ
دد)ى ليا كان إذا لثني،ن، تع لد سع دد)ى الهمففزة عليففه فففدخلت لثنيفف،ن مت سثففة، تعفف لثل
ءبا كفروا الذين فلنذيقن((  طيب ءدا عذا لبا) أي شدي سبففة )) (عففذا عقو

دية شديدة غأ((  لنذيق،ن)( على معطوف )) ولنجزينهم((  قو الذي أسو



والثففاهني الهففا ء الول مفعولي،ن تنصب هذه (لنجزينهم) )) يعملون كانوا
(أسوأ) 

سح )) أي يعملون كانوا الذي أسوأ((  ل ء أقب للهم جزا (أسوأ " شوف عم
سزون هم يعملون) هل كاهنوا الذي يجففزون أو يعملففون كاهنوا الذي أسوأ ئيج

سئهم؟ يون هم هنعم جزا سز سمل الجزا ء ئيج ليي،ن ليسوا ماهم منهم الع لز يج هم به سم
المففراد )) صففار يعملممون كانوا الذي أسوأقال: ((  فإذا عملوا الذي،ن
سوأ بذلك يس العبففد فعففل العمففل لن العمففل؛ أسففوأ المففراد وليففس الجزا ء أ

ئل والجزا ء ئل أو العبد فعل هنا والمراد ،به الله فع اللففه فعففل بففه؟ الله فع
دبر لماذا قائل قال فإذا (لنجزينهم)، قال: ولهذا به جزائهم؟ ع،ن بالعمل ع

لة دن إلى هنقول: إشار يدر الجزا ء أ مفف،ن العلما ء: الجففزا ء قال ولهذا العمل بق
يدل للسففيئات بالنسففبة لكنففه العمففل جنففس مفف،ن العمل. الجففزا ء جنس عفف

يضل، للحسنات وبالنسبة ضففعف سففبعمائة إلففى أمثالهففا بعشففر الحسنة ف
دف إلففى للهففا، والسففيئة كففثيرة، أضففعا غأوقففوله: ((  بمث كممانوا الممذي أسو

دن الية )) ظاهر يعملون لزيهففم الله أ يسففوأ يج للهم، أ السففوأ؟ وغيففر أعمففا
سز)ى فهل السيئ يعني السوأ دون ما السوأ غير لح الكافر ئيجا أعمففاله بأقب
ةب الكافر هل على ينبني هذا أعماله؟ بكل أو هففل ل؟ أو بففالفروع مخففاط

ةب الكافر سطب؟ غير أو بالفروع مخاط هففذه؟ المسألة معني تعرفون مخا
لل: الكافر يعني يدق ئمخاطب هو هل الرحم بصلة ئمخاطب هو هل مث لصفف بال
هففذا في ذلك، أشبه وما بالزكاة مخاطب هو هل بالصلة مطالب هو هل

سلف دهنه والصحيح العلما ء بي،ن لخ سطب أ كففان إذا لهنففه العمففال؛ بفففروع ئمخففا
لبا المسلم ،ن فالكفافر بها ئمخاط اا ب لم دن كيفف أولفى، ب المسفلم هنقفول: إ
سز)ى سقب ئيجا ئيعا هففذا، يمكفف،ن ل ئيعففاقب؟ ل والكففافر الوالففدي،ن عقوق على و

ئبون أهنهم فالصواا ب سط دنهم الشريعة بفروع ئمخا ئر لك لبي،ن غيفف بفعلهففا، مخففاط
سرا ب اللي مثل الكافر يقال ما يعني يش تشففرا ب ل تعفال لفه هنقفول الدخان ي

لئق عليك، حرا م الدخان دل هذا ل ئعففه  الكافر.. لئق غير لئق؟ غير و لل اد دو أ
يمففه، ثم للسل م لل لذا ك دهنففه معنففاه ليففس الشففريعة بفففروع يخففاطب إ سمر أ ئيففؤ
ئيخاطب بفعلها اللففه لن ل؛ أسففلم؟ إذا يقضففيها يعنففي الشريعة بفروع ل, 

)) سمملف قممد ممما لهم يغفر ينتهوا إن كفروا للذين قل (( :قال
لذا سطب الكففافر قولنففا: إن فففي العلما ء: الفائففدة قال الفائدة؟ ايش إ ئمخففا

لتهم زيادة الشريعة. هو بفروع دهنهم الخرة في عقوب وهذا عليها، يعاقبون أ
شق؛ ئا ب سح سففقر فففي سففلككم مففا المجرميفف،ن عفف،ن يتسففا ءلون اليمي،ن أصحا
* ولم المصلين من نك لم قالوا (( النار في أدخلكم الذي ما يعني



نكممذب * وكنا الخائضين مع نخوض * وكنا المسكين نطعم نك
ئروا )) اليقين أتانا * حتى الدين بيوم سك سعا م الصلة فذ لكي،ن وإط المس
الشففريعة بفففروع يجازون ل بأهنهم القول فعلى الشريعة، فروع لم،ن وهما

سزون ل القيامة يو م هنقول: هنعم لأ علفى إل ئيجفا الكففر، وهفو أعمفالهم أسفو
ئيعففاقبون الشففريعة بفففروع يخففاطبون -أهنهففم الراجففح القففول على ولك،ن و

سر هنففا عليها- ويكون سكفف سذ شد هففو لهنففه السففوأ (أسففوأ)  سشفف هنففا والمقصففود ال
ددد الهنسان وهل التهديد، الظففاهر هففو هففذا بالشففد بالشففد؟ أو بالخف ئيه

للهم جزا ء أقبح )) أي يعملون كانوا الذي" ((  أعلم، والله "  عم
لعيففد هنففا الكريمففة الية في سذاا ب الكفففار هففؤل ء سو سعفف لمفف،ن وهففذا الشففديد بال

دن القففرآن أساليب لدد تعففالى اللففه أ سهفف لر م الكففافر ئي سرهمففا والمجفف ممفف،ن وغي
ئ ءوا. سسا أ

دهنه على دليل وفيه س م أن القدح لم،ن ليس أ ئقو سعففة الهنسان ي لفففا اللففه بطا خو
دنففب أن القففدح م،ن وليس حرج ل أهنه واضح؟ الله عذاا ب لم،ن سج الهنسففان يت

لفا الله معصية لفا عقابه، م،ن خو سم،ن خل لد لل ئب لعففا ل لله الله قال: اع فففي طم
لبه لفا ول ثوا لبه، م،ن خو دد وهؤل ء عقا ئر دلهففا، النصوص عليهم ت دن بففل ك اللففه إ
لبا الدهنيا عقوبة جعل تعالى فففي تعففالى اللففه قففال المعاصي ع،ن للردع سب
ءء أيديهما  فاقطعوا(( السارق: قضية غبا بما جزا ءل كس الله ذمن نكا

لع فلم))  سر ئبففوا منهففا النففاس يخففاف أن أجففل مفف،ن إل الحدود الله يش لن ست ويج
سرت التي والقرية المعاصي، لم لة أهلها صار حتى إسرائيل بني قرية ئد سد سر لقفف

ءل فجعلناها (( لماذا؟ خاسئي،ن ،)) خلفهمما وممما يممديها بيممن لما نكا
دهنه فالحاصل سج ل أ سر سع أن الهنسان على ح لفففا المعاصففي يد عقوبففة مفف،ن خو

دد ول الخروية، أو الدهنيوية الله سع لحا ذلك ئي ومنهجه. سلوكه في قد
فففي أو الفدهنيا ففي يكفون وهفل العفذاا ب، إثبففات الكريمة الية فوائد وم،ن
(( ى:تعففال اللففه الجميففع, قففال فففي الجميففع؟ فففي أو الخففرة في أو القبر

 ندون(( الففدهنيا عففذاا ب  وهففذا)) الندنممى العممذاب مممن ولنممذيقنهم
)) وهففذا يرجعممون لعلهممم((  الخففرة عففذاا ب )) وهففو الكبر العذاب

سا ب ليس الدهنى بالعذاا ب المراد يكون أن يتعي،ن هو بل قيل؛ كما القبر عذا
دن الدهنيا؛ عذاا ب لذا الرجوع، فيه يمك،ن ل القبر عذاا ب ل الدهنففى العففذاا ب فففإ

حففديث في جا ء ولهذا الخرة، عذاا ب هو الكبر والعذاا ب الدهنيا، عذاا ب هو
سني،ن لع دن المتل نب (:قال الرسول أ الخممرة عذاب من أهون الدنيا عذا

(.
أسوألقففوله: ((  بالسففوأ الجففزا ء إثبففات الكريمففة اليففة فوائد م،ن طيب



)). يعملون كانوا الذي
لدها ومفف،ن دن فوائفف س ء أ لل الصففالح فففالجزا ء العمففل، جنففس لمفف،ن الجففزا للعمفف

لي ء والجزا ء الصالح، دس فففي اللففه- حففتى -سففبحان وهذا السي ء، للعمل ال
نء (( :تعففالى الله قال الدهنيا مجازاة ةة وجزا ةة سمميئ فمممن مثلهمما سمميئ

غفا غح ع نر ه وأصل س ء  فإذا)) الله على فأج سئة إهنسففان إليك أسا لي فلففك بسفف
سله أن ئرك وأصلحت عفوت وإن بمثلها، تقاب   هنعم.الله على فأج

دن تفضلتم كما فيكم الله بارك : شيخالطالب لرا أ لغلون الناس م،ن كثي دش ئي
وكان منزل في القرآن كان إذا شيخ لك،ن والمتاجر، المنازل في القرآن

أحففاديث تحففدثوا يعنففي ربما لك،ن والشتم والسب اللغط يعتادوا لم أهله
لل يكوهنوا كأن جاهنبية لل المطبخ في مث دن ثففم ذلففك، أشففبه وما مث القففرآن إ
يبغففون يعنففي وهم قرآن ومرة حديث مرة يأتي التي القرآن إذاعة على
دبون يعني بهذا لح ئسون القرآن ئي سهن إذا يقففول كثيرة فوائد ويستفيدون به ويأ
الهنسان يعني وتأتي هواجس تأتي قرآن هنشغل لم

ئغون هم هل الشرح  تطول ...:الشيخ يل شل فيه ي ل؟ و
لهنا ينتبهون ل : لك،نالطالب أحيا
لبه ل يديه بي،ن والمصحف يقرأ اللي الهنسان حتى : هذهالشيخ لهنففا, ينت أحيا
لهنا لمه يقرأ أحيا ئبه بف بقارئ. ليس وقل

ئظورالطالب فقط؟ اللغو : المح
لجيفف،ن النففاس مثففل إن هنعم, المحظور : اللغوالشيخ لجي،ن دا بففدهنياهم وصففا

سرأ، والقففرآن للح أو تطبففخ امففرأة مثل أمففا ئيقفف ثيابهففا تغسففل أو شففاي تصفف
لمع دتلهي ئيوجب ما فهذا للقرآن وتست هنعم.  عنه، ال
أسمموأ لنجزينهمتعففالى: ((  قففوله مفف،ن الخففذ يمك،ن أل : شيخالطالب

دهنه يعملون كانوا الذي للهم أسوأ يجازيهم )) أ بففأن اللغففو وهم هذا عم
ستدوا ل ئتهم فتكففون الخيففر، إلففى تهففديهم الففتي معاهنيه التي يه مفف،ن مجففازا

كذلك؟ عملهم جنس
دن : ل؛الشيخ ءبا كفروا الذين فلنذيقن((  هذا ل ءدا عذا )) هففذا شممدي

 الخرة. هنعم في هنا الوعيد الخرة في
تعففالى: (( بقففوله اسففتدل العلففم أهففل بعففض إليكم الله : أحس،نالطالب

تم نه نن غق ذذي نن غل غن غو ذب ذم غذا غع تل ىى ا غن تند غتل وجففه  مففا... القففبر عففذاا ب )) علففى ا
... بهذا استدللهم

دنهمالشيخ دن : ظ دن الخرة عقوبة هنا العذاا ب أ قبل القبر عقوبة وقالوا: إ
القيامة. يو م عقوبة



سهنها؟ )) كيف يرجعون لعلهم: (( الطالب لجهو يو
ئفوهنها يعني يوجهوهنها : يمك،نالشيخ لرها ع،ن يحر نلهمممفيقففول: ((  ظاه لع

سهناهم )) يعني يرجعون ير ظففاهر خلف هذا لك،ن يرجعون لعلهم بذلك أخب
هنعم.  اللفظ،
دن قلنا : إذاالطالب لبت كيف الدهنيا عذاا ب في هذه إ إثبففات القففرآن لم،ن ئهنث

القبر؟ عذاا ب
در ما القرآن في : كثيرالشيخ فيهففا اللففي هذي هالية إل هي ما عليك؟ م
عندك؟ إشكال
بس فرعون : آلالطالب
فرعون؟ آل : وشالشيخ

بوا عليها يعرضون النار: (( الطالب ند بيا غ ذش )) وع
بوا عليهمما يعرضممون النممار: (( الشففيخ ند بيا غمم ذشمم تقمموم ويمموم وع

نلمموا السمماعة ذخ ند فرعممون آل أند إذ تممرى ولممو)) ((  العممذاب أشمم
نروا الذين يتوفى غف نبون الملئكة ك ذر غههم يض غرهم وجو )) وأندبمما

والملئكممة الممموت غمممرات فممي الظممالمون إذ تممرى ولممو(( 
الهممون عذاب تجزون اليوم أنفسكم أخرجوا أيديهم باسطوا

آيمماته عممن وكنتممم الحممق غيممر اللممه علممى تقولممون كنتممم بممما
 )) هنعم تستكبرون

الية بهذه يستدل : بعضهمالطالب
آية؟ : أيالشيخ

بهففا يسففتدل )) بعضففهم الندنى العذاب من ولنذيقنهم: (( الطالب
لم،ن) ولك،ن الدهنيا، عذاا ب هو الدهنى العذاا ب : إنيقول القبر عذاا ب على )
فففي يعففذبون العففذاا ب مفف،ن بقيففة لهففم تبقى هذا فعلى للتبعيض الية في

القبر
يجففوز القففرا ب، هففو هذا (م،ن) بياهنية بياهنية (م،ن) للبيان هذه ل : لالشيخ

يعنففي حاجففة لففه مففا الدهنففى، العذاا ب بعض ولنذيقنهم للتبعيض تكون أن
دت في لله- جا ء -والحمد القبر عذاا ب إثبات هنأتي أن هنحتاج ما صريحة آيا
لهففا ليففس الففدهنيا في..  أرجح، غيره في وهي وهذا هذا تحتمل بآية عليه
لقا. ...  إطل

لدد المسجل في القرآن يشغل سم،ن : شيخالطالب سر معه؟ وي
دفظ : يعنيالشيخ سح دت عنه؟ لل

النطق ولتحسي،ن : للحفظالطالب



 سؤال ماهنع, آخر في ما بأس : لالشيخ
دلم فيم،ن الحكم في للصحيح بالنسبة إليك الله أحس،ن : شيخالطالب يتك

يجب؟ ل أ م الستماع يجب الفاتحة سغير في القرآن قرا ءة أثنا ء
يعني؟ الصلة : فيالشيخ

الصلة غير في : هنعمالطالب
الما م قال ولهذا اللغط يجوز ل لك،ن هناك يجلس ما : ل, الصحيحالشيخ
غذا((تعففالى:  قففوله فففي أحمففد ذإ غو غئ   ذر نن نقمم ترآ نقمم تل نعوا ا ذم غت تسمم نه غفا غلمم

نتوا ذص غأن تم غو نك نل غع غن غل نمو غح تر ئعوا204)[العراف:) نت سم سن ] قال: " أج هففذه أ
لمع أن يجففب مففا الصلة غير " أما الصلة في ست بوجففوا ب قلنففا لففو لن يسفف

سع لقلنا: إذا الستماع؛ سر سرأ قفارئ ش ست يقف لبفه إلفى وأهنف س م جن ئر أن عليففك حفف
ئوجوا ب تقو م؛ د،ن مفا وهففذا السففتماع، ل لدا أظف بفه، يقفول العلمفا ء مف،ن أحف

يغو الممنوع دل سغط ال دل هنعم.  وال
نن((القارئ:  تح غن تم   نك نؤ غيا ذل تو ذة ذفي غأ غيا غح تل غيا ا تن دد ذفي ال ذة غو غر ذخ تم ال نكمم غل غو

غها ذهي غما ذفي غت تش تم غت نك نس نف تم غأن نك غل غهمما غو غن غممما ذفي نعو ند ءل غتمم نز ننمم تن *  ذممم
ةر نفو ةم غغ ذحي تن غر غم غو نن *  غس تح ءل غأ تو تن غق نممم غعمما ذم غلممى غند ذه ذإ نلمم غل ال ذممم غع غو
ءحا ذل غل غصا غقا ذني غو نن غن ذإ غن ذم ذمي ذل تس نم تل ]. 33-31)[فصلت:) ا
وتعففالى: تبففارك اللففه قففال الرجيففم الشففيطان مفف،ن بففالله : أعففوذالشففيخ

نء  ذلك(( ذء جزا ءء الخلممد ندار فيهمما لهممم النار الله أعدا بممما جممزا
لسففر: " ذلففك اللففه رحمه المؤلف ) يقول) يجحدون بآياتنا كانوا سف الم

ئأ الشديد، العذاا ب ئ ء الجزا ء وأسو ل ء جزا الثاهنيففة الهمففزة بتحقيففق الله أعدا
لوا وإبدالها دن " يعني وا ئ ء تحقيق الولى قرا ءتي،ن ذلك في أ الهمزة: (جففزا

ئبها الله) والثاهنية سأعدا ء لوا قل لدا ء وا يع سو ئ ء سزا سج لرد اللففه) وهففذا ( دطفف كففل فففي ئم
دة سق أن واو بعد همز دق سب أو ئتح سل يق لوا ئت لم،ن وا يكففبر الله المؤذن قول ذلك و و
دهنه يعني ئجوز أ ئل ي لوا الهمزة إبدا ئه وا ئقها: الل ئن اللغة وهذه سأكبر، وتحقي لو سهفف ت
لب م،ن المؤذهني،ن بعض يفعله ما علينا لوا الهمففزة قلفف ئدهم وا يقولففون فتجفف
لون أهنه كما وكبر، الله لضا علينا يه لصففب الففتي اللغة أي ييفف،ن تن سئ يز ئج دن فففي ال إ

دن حيث أخواتها دن يقول: أشهد المؤذهني،ن بعض إ لدا أ سل محم دن الله رسو فإ
سب يي،ن هنص سئ يز ستففة، عربية بف(أن) لغة الج لب )) اللممه أعممداء جممزاء ذلك((  ثا

ئبوا الففذي،ن هففم تعففالى الله أعدا ء الله؟ أعدا ء سم،ن وذلففك العففداوة لفه هنصفف
ئهنوا الذي،ن ومنهم بالمعاصي، بمحاربته سذ دا ب آ ير ئة ورسففوله اللففه لمفف،ن بح سلفف سك أ

لل الربا غيا((وتعالى:  تبارك الله لقو غهمما   دي غن غأ ذذي نلمم ننمموا ا غم نقمموا آ نت غه ا نلمم ال
نروا غذ غي غما غو ذق غن غب غبا ذم رر تن ال تم ذإ نت غن نكن ذني ذم تؤ نلمموا لممم * فممإن نممم تفع



تأذنوا ةب ف تر دن ] المهففم278)[البقففرة:) ورسمموله الله من بح دو أ ئد عفف
سب سم،ن الله سبته وذلك العداوة له هنص الناروقففوله: " ((  بمعاصففيه، بمحار

سبر للجزا ء بيان )) عطف )) الخلد ندار فيها لهم(ذلك) ((  ع،ن به المخ
دن " يعني ئف كلمة أ سبر للجزا ء بيان (النار) عط (ذلك) فأفادهنا ع،ن به المخ

دن ئ ء) خبر (ذا) مبتدأ أ دن و(النار) عطف المبتدأ و(جزا ئ ء (ذلففك لففه بيففا جففزا
دن أعدا ء أعففدا ء جففزا ء (ذلففك اهنتهففى المؤلففف إعراا ب على الكل م الله) كأ

لمففل الجزا ء، لهذا بيان قال: (النار) عطف الله) ثم (ذلففك تكففون أن ويحت
الله) عطففف أعدا ء و(جزا ء (ذلك) مبتدأ تكون النار) أن الله أعدا ء جزا ء
سرا ب المؤلف عليه مشى ما لك،ن له، بيان سقواعد. أق لل

 )) ةة )) أي الخلد ندار فيها لهم النار"  سل ل إقامفف " (دار منهففا اهنتقففا
ئخلد إلى الدار الخلد) أضاف ئصففوف إضففافة باا ب لم،ن ال لته، إلففى المو صففف

ئكون أن ويجوز اهنتقال، فيها ليس التي الخلود دار يعني إضافة باا ب لم،ن ت
لعه؛ إلى الشي ء يو دن هن لسم الدور ل سق ةر إلففى تن ئر هففي أقسففا م: دو اهنتقففال دو

ةر ئدور خلففد، دار هفي ودو يطف،ن الهنتقفال ففف الفدهنيا، والثففاهني: الحيفاة ال م، ب
دن ويذكر الخيرة، هي الخلد ودار والثالث: البرزخ، صيا أ لب لمع أعرا لئففا سفف قار

مففا ) فقففال: واللففه) المقممابر زرتم * حتى التكاثر  ألهاكم(( يقرأ
لقيم الزائر ئم دن ب لرا هناك وإ دك ل وهفذا أخفر)ى -يعنفي- دا ه شف دهن قفوة لمف،ن أ

والفهم. الستنباط
ل ء) منصوا ب ددر بفعله المصدر على " (جزا سق المصففدر علففى " منصوا ب الم

لظ لم،ن يكون تارة والعامل عامل، لم،ن له لبد والمصدر يف وتارة المصدر ل
ئت فإذا معناه، م،ن يكون لفا. فالعامل قلت: قم قلت: وإذا معناه، لم،ن وقو

يفت سق لفا و ددر لفظه، لم،ن فالعامل وقو سق ددر الم سق لظففه لم،ن ئي ددر ول لف سقفف لمفف،ن ئي
دهننا معناه؛ ئأ ل ل سج يل لدير إلى هن يق لجد إذا إل المعنى ت للففف مففا أمامنا ئو ست فففي يخ
ددر هنجد لم إذا } وأما الله { يرحمك لفظه، ئيقفف هففذا وعلففى لفظففه لمفف،ن ف
ل ء، التقدير: يجزون فيكون )) أي يجحممدون بآياتنمما كممانوا بممما((  جزا
سحففدون بكوهنهم دح ول مصفدرية ففف(مففا) هنففا هففذا وعلفى يج لصف تكفون أن ت

)) " أي  يجحدون(( )) القرآن بآياتنا كانوا بماوقال: " ((  موصولة،
ئبون، لذ سك ددرهنا وإهنما ئي لديها أجففل لمفف،ن يكذبون ق دن بالبففا ء؛ تعفف سد ل سحفف دد)ى سج سعفف تت
ددت فيقال بنفسها سحفف ئتفه، يعنففي الشفي ء سج ير سك لدي إذا لكف،ن أهن ئمفول ئعفف المع

يحد صار بالبا ء سج لنا ال شم سض ئبون كاهنوا أي: بما التكذيب معنى ئم لذ سك  بآياتنا ئي
لئد: منها الكريمة الية هذه في دن فوا س ء أ ولبففد النففار هففي اللففه أعدا ء جزا

س،ن الله أعداء جزاء ذلكقال: ((  ولهذا دي سب دن )) و النار. هو الجزا ء هذا أ



لد بيان الكريمة الية فوائد وم،ن يل نرلقفففوله: (( فيها النار أهل ئخ تلد  ندا نخ ال
دتخليد وهل ))، دبد ال سؤ دقت؟ أو م سؤ شبد؛ أهنه به المقطوع ئم سؤ دن ئم تعففالى الله ل

دت في به صرح فففي الجفف،ن، وففي الحففزاا ب وففي النسففا ء ففي ثلث آيا
نن((وتعففالى:  تبففارك الله قال النسا ء ذإ غن   ذذي نل نروا ا غفمم نممموا غك غل غظ تم غو غلمم

ذن نك نه غي نل غر ال ذف تغ غي تم ذل نه تم غول غل نه غي ذد ته غي ءقمما ذل ذري جهنممم طريممق * إل غط
ءدا فيها خالدين سففورة ) وفففي) يسمميرا اللممه علممى ذلك وكان أب
نن(( الحزاا ب غن الله  إ ند الكافرين لع * خالممدين سممعيرا لهم وأع

ءدا فيها تن(( الج،ن سورة ) وفي) أب غم غو ذص   تع غه غي نلمم نه ال غل نسممو غر نن غو ذإ غفمم
نه غر غل غم غنا نن غه غن غج ذدي ذل غها غخا ءدا ذفي غب )). غأ

ئت الكريمة الية هذه فوائد وم،ن لل إثبا يد دهنففه وجففل عففز الله سع ئا ب ل وأ لذ يعفف
لدا )). يجحدون بآياتنا كانوا بما جزاءلقوله: ((  بذهنب إل أح
لدها وم،ن ئت فوائ سفاد السباا ب إثبا بآياتنمما كممانوا بماقففوله: ((  لمفف،ن يست

دن يجحدون للسببية. هنا البا ء )) ل
دن الكريمة الية فوائد وم،ن لت التكذيب أ ددة؛ اللففه بآيففا دن لر سف اللففه ل سصفف و

دهنهم المكذبي،ن دن أعدا ء بأ س ءهم وأ ئر جزا ةر وهذا الخلد دا دن عليففه متفففق أمفف أ
سا ب سم،ن دذ شر تففاا ب فففإن يسففتتاا ب كففافر مرتففد فإهنه  ورسوله الله ك سقفف وإل وأ

لتل، دن المعلو م قائل: م،ن قال فإن ئق سا ب سم،ن أ دذ لئا كفف فهففو القففرآن مفف،ن شففي
دن مرتد؛ ست القرآن ل سب سا ب سم،ن فهل بالتواتر ث دذ د ء ك يكففون السففنة مفف،ن بشي

لت هنقول: إذا كذلك؟ سح سلم القائل: أهنا وقال السنة ص دن أع كل م لمفف،ن هففذا أ
دنه الرسول دهنففه مرتففد؛ بصففحيح. فهففذا ليس لك در ل سقفف دحة أ لصفف لته ب إلففى هنسففب
سبه، ثم الرسول دذ سبه لو أما ك دذ ل ء ك لد علففى بنففا سر يكففون أن اسففتبعا سد مفف،ن سصفف
ئفر؛ ل فهذا وسلم عليه الله صلى الرسول لول لهنه يك سأ ست شنه م ئب لك لج عليه ي

ئظر أن س،ن حتى أخر)ى بعد مرة ين ديفف سب لذا أفهمتففم؟ المففر، لففه يت دذا ب سمفف،ن إ كفف
لئا ئبوت تفصيل؛ بدون كافر فهو القرآن م،ن شي ئث لتففا القرآن ل لرا ئثبو لت سوا ستفف ل م
ئتر سوا دب أي في مثله ت سم،ن الكتب، م،ن ئكت سا ب و دذ لئا ك الرسففول سففنة مفف،ن شي
لجب؟ يا هنظرهنا وسلم عليه الله صلى أخ! أ

.....: الطالب
ئفففر، ول وينكرهففا ثابتة تكون قد ثابتة؟ كاهنت : إذاالشيخ أهنففك الظففاهر يك

ست؟ ةلتعففالى: ((  اللففه قففول اقرأ هنعم؟ سهو رلين فوي غصمم نم * الممذين لل
ذتهم عن هم غل ربمففا سففاهون دراستهم ع،ن هم )) والذي،ن ساهون ص

هنعم شيخهم، م،ن أدا ب لهم يكون
..... وسلم عليه الله صلى النبي ع،ن هنسبته  صحت...الطالب: 



دن الشيخ: هنقول: إذا ئ م هذا قال: إ شق الرسففول كل دنففه سحفف بصففحيح ليففس لك
لفر؛ فهو دذا ب لهنه كا سف ما سك سر ست ئل بأهنه اع لل قو أهنا، قال: ل إذا أما الله، رسو
ئره؛ إهنه لك يت لم لهنه ين ئب يث ست وإن يكفر ل فإهنه عنده ي سب لره. عند ث غي

دن الكريمة الية فوائد وم،ن لت أ سنة وجل عز الله آيا لي أن يمكفف،ن ل ظاهرة ب
سا ب لذ سك ذلففك اللففه رحمففه المؤلف )) وتخصيص بآياتنالقوله: ((  أحد بها ئي

ة ء فيه بالقرآن دهنه بل النظر م،ن شي أعم. يقال: إ
ئت الكريمة الية فوائد وم،ن ستى حيث الله عظمة إثبا لر أ ولففم الجمع بضمي

العظمففة لففه تعففالى اللففه أن شففك )) ول بآياتناقال: ((  بل يقل: بآياتي
لل لم،ن المطلقة  وجه ئك

غل((تعالى:  قال ثم غنا ربنا كفروا الذين  وقا ذر تين أ غذ غنا ال نل غض ذمممن أ
كفففروا بمفف،ن؟ أرهنففا) كفففروا ربنففا كفروا الذي،ن ) (وقال) والنس الجن
سبب وجل عز بالله لل بس ل،ن م،ن الشيطان إضل لج الففذي،ن (قال والهنسان، ال

غنا ربنا" ((  النار المؤلف: " في يقول كفروا) أي ذر نلنا الذين أ )) أضمم
لمففل ففإهنه القفرآن عليفه يفدل ل قيففد " هفذا النففار قوله: " ففي أهنهففم يحت

دنهم أعلم، الله القيامة عرصات في أو النار في ذلك يقولون أن لبففد لك
الجممن مممن أضمملنا الممذين أرنمما ربنا قالوا((  القففول، هففذا يقولوا

سهنا والنس لر يلنففا أي )) أ سع سر)ى، اج والهنففس) الجفف،ن مفف،ن أضففلهنا و(الففذي،ن هنفف
يي،ن) اسم سذ دنى موصول (ال سث وقففوله: (أضففلهنا الواحففد، ل الجنس والمراد م

ةن الج،ن م،ن دنا وقابيل إبليس المؤلف: " أي لف(الذي) قال والهنس) بيا سسفف
دن معناه " يعني والقتل الكفر سمففل اللففه رحمففه المؤلف أ العمففو م هففذا ح
ليي،ن على يع دت ئدهما اثنيفف،ن أضففلهنا) مثنففى فقففال: (الففذي،ن ال د،ن إبليففس أحفف سسفف

دول هو الكفر د،ن قابيففل والثففاهني صففالح، يففا كفففر سم،ن أ فففالول القتففل، سسفف
ةن ةن والثاهني الله حق في عدوا دما الله، عباد حق في عدوا دول إبليس أ فففأ

د،ن م،ن مفف،ن وكففان واسففتكبر فأبى لد م يسجد أن أمره الله لن الكفر سس
ئل قابيل وأما الكافري،ن، دو د،ن سمف،ن فأ شق بغيفر القتففل سسف سل لهنفه سحف ستف أخففاه ق

لدا يغيا، حس دربا وب لهنا ق لبل قربا ئق ئت دبل ولم أحدهما لم،ن ف سق ست وكيففف الخففر م،ن ئي
للما سل أهنه سع لب ئق در يكفون أن إمفا أعلفم اللففه الخفر؟ دون أحففدهما مف،ن ئت بنفا
سلت هنزلت لبل ما فأك ئق لقا، الغنائم في ذلك يكون كما ئت لر وإما ساب ذلففك بغيفف

دن المهم العلمات، م،ن سدهما أ لبل أح ئق لبل، لم والثاهني منه ئت سق ست سل الذي ئي لبفف ئق ئت
يل لففم قابيففل والثففاهني هابيل، هو منه دبفف سق ست سده منففه، ئي وقففال: لقتلنففك. فحسفف

لدا لماذا؟ دن حس دبل الله ل دبل هابيل: إهنما أخوه له فقال منه، تق سق م،ن الله يت
دهنه لق يقول المتقي،ن. كأ دبل الله له: ات سق دت لففه: لئفف،ن قففال ثم منك، فيت سسففط ب



لني يدك إلي سل دط أهنففا ما لتقت لسفف سي ببا لد سلففك إليففك يفف را ب اللففه أخففاف إهنففي لقت
سردت إن أهنك العالمي،ن. يعني دل اللففه، أخففاف  فففإهني.. تقتلني أن أ هففذا ولعفف

سق سم،ن شريعة في كان سب  أهنه س


